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Protokół Nr 0012.5.2012.KPPiZ
z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia
w dniu 8 maja 2012 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Tychy - sala nr 101.
00
Godzina rozpoczęcia: 15 .
Obecnych:
a. 6 radnych, członków Komisji,
b. 7 osób – zaproszeni goście.
Lista obecności członków Komisji oraz lista obecności zaproszonych osób stanowią załączniki
do protokołu, odpowiednio nr 1 i 2.
Porządek obrad (załącznik nr 3 do protokołu):
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z czwartego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia
w dniu 16 kwietnia 2012 r.
4. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za rok 2011.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia za 2011 rok.
6. Podsumowanie akcji „Zima” 2011/2012.
7. Odpowiedzi na wniosek Komisji z posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2012 r.
8. Pismo Wicewojewody Śląskiego dotyczące repatriacji.
9. Wniosek w sprawie utrzymania porządku publicznego na ul. Browarowej 4 w Tychach.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 1.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia radna
Urszula Paździorek – Pawlik. Prowadząca obrady powitała zebranych, stwierdziła quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i postanowień Komisji.
Ad 2.
Prowadząca obrady wprowadziła zmianę brzmienia pkt nr 4 w porządku obrad:
„Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok”.
Głosowanie: za – 6 radnych, jednogłośnie.
Zmiany do porządku obrad wprowadzono.
W związku z powyższym porządek obrad przyjął formę jak niżej:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z czwartego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia
w dniu 16 kwietnia 2012 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia za 2011 rok.
6. Podsumowanie akcji „Zima” 2011/2012.
7. Odpowiedzi na wniosek Komisji z posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2012 r.
8. Pismo Wicewojewody Śląskiego dotyczące repatriacji.
9. Wniosek w sprawie utrzymania porządku publicznego na ul. Browarowej 4 w Tychach.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 3.
Uwag do protokołu nie wniesiono – protokół z czwartego posiedzenia Komisji Porządku
Publicznego i Zdrowia w dniu 16 kwietnia 2012 r. został przyjęty pozytywnie.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
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Ad 4.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta
Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok (załącznik nr 4 do protokołu)
przedstawiła i omówiła Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Halina Nierychły. Referująca
poinformowała, że zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy, jako organ stanowiący, zobligowana
została do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
Analiza wykonania budżetu Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia za 2011 r. w przedmiocie
działania Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za 2011 r. Wydziału Zarządzania
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Pion Ochrony stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 Straży Miejskiej
w Tychach stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Wobec braku dyskusji radni przystąpili do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok, Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Ad 5.
Prowadząca obrady przedstawiła wszystkim członkom Komisji sprawozdanie z prac Komisji
Porządku Publicznego i Zdrowia za 2011 rok (załącznik nr 8 do protokołu).
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Stanowisko Komisji kierowane do Prezydenta Miasta Tychy:
Komisja przyjęła pozytywnie sprawozdanie z prac Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia
za 2011 rok.
Ad 6.
Informację o przebiegu „Akcji Zima” w sezonie 2010/2011 przedstawił i pokrótce omówił
Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach Wojciech Łyko (załącznik nr 9 do protokołu).
Referujący poinformował, że przygotowania do akcji zimowej w sezonie 2011/2012 Miejski Zarząd Ulic
i Mostów w Tychach zakończył w dniu 31.10.2011 r. osiągając stan pełnej gotowości, zgodnie
z Zarządzeniami nr 0050/208/2011 oraz nr 0050/209/2011 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14
października 2011 r. Miejski Zarząd Ulic i Mostów, jako jedna z jednostek prowadzących akcję zimowa
w Tychach, przez cały okres trwania akcji zimowej współpracował
z Miejskim Ośrodkiem
Dyspozycyjnym mieszczącym się przy Straży Miejskiej, koordynującym pracą wszystkich służb
miejskich. Akcję zimową formalnie rozpoczęto w dniu 01.11.2011 r. powołując całodobowy ośrodek
dyspozytorski MZUiM oraz rozpoczynając realizację umów na zimowe utrzymanie dróg, chodników
i obiektów drogowych. Rozliczenie z firmami za utrzymanie zimowe dróg odbywało się w systemie
ryczałtowo-ilościowym, co oznacza rozliczenie za faktycznie wykonaną pracę w ramach godzin
czynnych i biernych sprzętu oraz zużytych materiałów. Firmy przez cały okres trwania akcji zimowej
prowadziły całodobowe ośrodki dyspozytorskie, a sprzęt w ramach godzin biernych był przygotowany
do natychmiastowego podjęcia akcji. W czasie trwania akcji zimowej pracownicy Miejskiego Zarządu
Ulic i Mostów pełnili całodobowe dyżury w systemie trzyzmianowym nadzorując i koordynując swoich
wykonawców, monitorując na bieżąco warunki atmosferyczne oraz stan dróg. Bezpośrednio
w prowadzeniu akcji brało udział 10 pracowników MZUiM. Dyżurny MZUiM przez cały czas pełnienia
dyżuru był w stałym kontakcie z dyspozytorami firm wykonawczych:
- uzgadnia moment rozpoczęcia akcji czynnej
- ustala ilość jednostek sprzętowych która bierze udział w akcji
- ustala dawki materiałów
- ustala zakres prac dla wykonawców na czas zmiany dyżurnego
Wszystkie usługi wykonawców są uzgadniane i akceptowane przez dyżurnego MZUiM, a następnie
kontrolowane w terenie. Cały sprzęt biorący udział w Akcji zima był wyposażony w urządzenia GPS
umożliwiające pełny monitoring. Dyżurni MZUiM w czasie pełnienia dyżurów na bieżąco składali
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informacje do Miejskiego Ośrodka Dyspozytorskiego mieszczącego się przy Straży Miejskiej
o rozpoczęciu i zakończeniu akcji czynnej, a także o wykonaniu zgłaszanych interwencji. Tegoroczna
zima pod względem uciążliwości zarówno mrozu jak i opadów śniegu w porównaniu do poprzedniej
była zdecydowanie łagodniejsza. W miesiącu listopadzie tylko dwukrotnie podjęliśmy akcję czynną,
natomiast w miesiącach: grudzień, styczeń i luty akcja czynna była prowadzona ciągle. Działania
nasze polegały na likwidowaniu śliskości oraz zabezpieczeniu dróg, chodników i obiektów drogowych
przed śliskością. W miesiącu marcu z uwagi na brak zimowych warunków pogodowych wykonawcy
biorący udział w odśnieżaniu miasta, przystąpili do pozimowego sprzątania ulic.
W tegorocznym sezonie zanotowaliśmy: 20 dni z temperaturami ujemnymi, 18 dni z opadami śniegu
0
i 14 dni z temperaturami poniżej 10 C.
Zużycie materiałów do lutego włącznie: sól - 2945 ton, mieszanka piaskowo – solna – 3314 ton,
piasek – 2676 ton i chlorek wapnia – 115 ton.
Koszty zimowego utrzymania dróg i obiektów drogowych wraz z pozimowym zamiataniem:
4 266 457,40 zł, poprzedni sezon wraz z pozimowym zamiataniem: - 5 600 000 zł.
Komisja zapoznała się również z informacją Komendanta Straży Miejskiej w Tychach
dotyczącą podsumowania Akcji Zima prowadzonej przez Straż Miejską 2011/2012 (załącznik nr 10
do protokołu).
Stanowisko Komisji kierowane do Prezydenta Miasta Tychy:
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację dotyczącą przebiegu „Akcji Zima”
w sezonie 2011/2012 prowadzonej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach oraz Straż Miejską
w Tychach.
Ad 7.
Komisja zapoznała się z odpowiedziami na wniosek Komisji z posiedzenia w dniu 16 kwietnia
2012 r. w sprawie ujęcia w „Miejskim Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2012 – 2014” długofalowego programu
„Bezpieczne kibicowanie” udzielonymi przez Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony (załącznik nr 11 do protokołu) oraz Prezesa
Zarządu Tyski Sport S.A. (załącznik nr 12 do protokołu).
Komisja przyjęła do wiadomości ww. odpowiedzi.
Ad 8.
Komisja zapoznała się z pismem I Wicewojewody Śląskiego w sprawie repatriacji (załącznik
nr 13 do protokołu). Komisja skierowała przedmiotowe pismo do Prezydenta Miasta Tychy z prośbą
o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi zainteresowanej stronie, z kopią do wiadomości
Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy oraz Komisji.
Ad 9.
Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana L
O
w sprawie utrzymania porządku
publicznego przy ul. Browarowej 4 w Tychach (załącznik nr 14 do protokołu). Komisja skierowała
przedmiotowy wniosek do Prezydenta Miasta Tychy z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi
zainteresowanemu, z kopią do wiadomości Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy oraz Komisji.
Ponadto Prowadząca obrady zgłosiła następujący wniosek:
„Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta Tychy o remont nieużywanego boiska sportowego
dla młodzieży Mieszkań Socjalnych przy ul. Browarowej. Młodzież dewastuje mur byłej stołówki,
co przy uderzeniu piłką zagraża uszkodzeniu instalacji gazowej. Komisja wnioskuje również
o zainstalowanie monitoringu na tym terenie” - (załącznik nr 15 do protokołu).
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Ad 10.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad 11.
Nagranie z przebiegu obrad komisji stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Po zrealizowaniu porządku obrad, Przewodnicząca Komisji radna Urszula Paździorek - Pawlik
00
o godz. 16 zamknęła posiedzenie.

Załączników: 16 szt.
Protokół sporządziła:
Ewa Gucwa

Przewodnicząca
Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia
/-/ lek. med. Urszula Paździorek - Pawlik
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